
 

 

HÁZASSÁG HETE  

2020. FEBRUÁR 9-16. 

 
Mi is a Házas-
ság hete?
Közel két év-
tizede Angliá-
ból indult el 
ez a kezdemé-
nyezés, amely 
Valentin-nap 
környékén 

minden évben egy hétig a házasság és a család fontos-
ságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét – 
amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert 
közéleti személyiség csatlakozott kifejezve elkötelező-
dését a házasság, a család ügye iránt – mára 4 konti-
nens 21 országában ünneplik. Hazánkban az országos 
eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény 
egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásá-
val, számtalan város és közösség részvételével.  
 
„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodá-
sa az ember számára, amelyben a felek megtapasztal-
hatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte 
megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéle-
tes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy 

nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy 

egymás bátorítására, segítésére és védelmére tö-

rekszik egész életében. Ilyen módon a házasság 

felelősségteljes, biztonságos és meghitt közössé-

get jelent számukra, és áldásul szolgál életük min-

den más területén is. 

 
A házasság hete olyan széles körű összefogásra törek-
szik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos ku-
tatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel tá-
masztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít min-
den olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az 
adott közösség környezetében élő házaspárok és csalá-
dok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan 
beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről 
és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati taná-
csokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint 
a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, 
akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen 
ok miatt megszakadt.”                    (www.hazassaghete.hu) 

- 1 - 

„Jézus Krisztus tanítványait nevelni, hogy megváltozzon a világ!” 
 

 

sorban 

  -----------------—------------------ 
SZÜNTELEN IMÁDKOZZATOK! 

  -----—------------------------------ 
 

IMÁDKOZZUNK  
ALKALMAINKÉRT,  

A SZOLGÁLATOKÉRT,  
JÉZUS MELLETTI DÖNTÉSÉRT,  

MEGTÉRÉSÉRT, SZABADULÁSÉRT!  
 

IMÁDKOZZUNK  
A BETEGEKÉRT, GYÓGYULÁSÉRT  

SZENVEDŐKÉRT, VIGASZTALÁSÉRT 
ÉS AZ IDŐSEBB TESTVÉREKÉRT!  

A Magyarországi Metodista Egyház Felsőerdősori Gyülekezetének hírlevele 
Felsősorban – 2020. január 

2020. évi egyházi jeligénk: 

 
„Csendesedjetek el, és tudjátok meg,  

  hogy én vagyok az Isten!” (Zsoltár 46,11a) 
 
A metodista egyház több évtizedes gyakorlata, hogy 
éves jeligét választ. Ebben az igében az Egyház Urának 
vezetését kívánjuk szemlélni és megérteni. Személyre 
szóló, gyakorlati és konkrét üzenetek ezek, amelyeket 
„mélyre evezve” érthetünk meg.  
 
Az idei jeligénk az elcsendesedésre és ebből a lelki 
csendességből kiindulva cselekvésre és aktivitásra hív. 
Az eredeti héber szöveg szerint a „csendesedjetek el” 
kifejezés „befejezés, a fegyverek elengedése, kezek leen-

gedése, megpihenés” jelentéstartalommal bír. Isten fi-
gyelmezteti az Őt üldözőket, hogy szüntessék be a 
küzdelmet, mert be fogják látni, hogy az Úr erősebb 
azoknál, akik ellene harcolnak. Tegyük le mi is a 
fegyvert, ismerjük el az Úr hatalmas voltát, engedjük Őt 
előre a szolgálatainkban és kövessük, szolgáljuk az Urat 
az Ő tervei és akarata szerint! De ki is az a Seregek Ura, 
aki megszólít minket? Fedezzük fel, ismerjük meg azt 
az Istent, aki önmagához hív, és ki akarja jelenteni 
számunkra akaratát.  
 
Érdekesség 
A 46. zsoltárt Luther Zsoltárnak is hívják, mivel Luther 
gyakorta ezt énekelte a nehéz időkben, leginkább akkor, 
amikor a reformáció idején a megpróbáltatások okán 
barátainak és munkatársainak meggyengült a lelke-
sedése és bizalma a közös út harcai közepette. Ennek a 
zsoltárnak az alapján írta Luther az „Ein feste Burg ist 

unser Gott” („Erős vár a mi Istenünk”) című dicséretet 
is.   
 
Téma 
Ez a zsoltár a háború és béke zsoltára és arra buzdít 
bennünket, hogy reméljünk és bízzunk Istenben, 
hatalmában, gondviselésében és kegyes jelenlétében az 
Ő egyházában még a legrosszabb időkben is. A zsoltár 
arra is indít bennünket, hogy ismerjük el az Ő dicső-
séget mindabban, amit Ő értünk tett és amit még tenni 
fog. A zsoltár fő gondolata az, hogy Isten népe a világ 

forgatagának közepén is biztonságban van. A zsoltár 
doktrinája a szent bizalom Isten felé.   

Címzés 
A vezető zenésznek, a karmesternek kiemelkedő minő-
ségű tudásra volt szüksége ahhoz, hogy a zsoltárokat és 
énekeket előadja. Erre a dicsőítő feladatra egy ember 
magában nem volt képes, ezért egy kórus adta elő a 
zsoltárokat. Ez az előadói csoport a „Korah fiai” 
valószínűleg a leviták közül kerültek ki, akik felváltva 
ünnepeltek a templomban, a közös és csoportos dic-
sőítés elve alapján a karmester vezetésével. A „magas 
hangra” jelzés utalás lehet arra, hogy az vagy egy ma-
gas hangzású hangszert jelenthetett vagy a szoprán 
hangfekvést, mivel a zsoltárt a filiszteusok legyőzése 
után fiatal lányok csoportja adhatta elő táncolás közben 
a győzelmi ünnepségen.  
 
Szerkezet 
A zsoltár három részre – verszakra – tagolt aminek 
szerkezetét a „szela” kifejezés jelöli. Ennek a szónak az 
eredete és jelentése bizonytalan, ugyanakkor az ál-
talános felfogás szerint ez egy olyan szünetjel, ahol az 
énekeseknek, hangszereseknek alkalma van elmélyedni 
azért, hogy a zsoltárban kifejezett gondolatok vagy az 
általa keltett érzések nagyobb hangsúlyt kapjanak.  
 
1.  A zsoltár első része megtanít bennünket arra, hogy 

teszteljük és kipróbáljuk hitünket.  
2. A második rész bölcs módon megtanít bennünket arra, 

hogy emlékezzünk a múltra és annak tanulságaira.  
3. A harmadik részből megtanuljuk, hogy hogyan cse-

lekedjünk helyesen a jelen vonatkozásában. 
 

(Folytatás a következő oldalon!) 

Felsősorban – A Magyarországi Metodista Egyház Felsőerdősori Gyülekezetének hírlevele 
2020. január  – Megjelent 60 példányban.  A gyülekezet címe: 1068 Bp., Felsőerdősor 5.   

Helyi lelkész: Sztupkai Kristóf telefonszáma: 20/770-3990  
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FEBRUÁRI IGEHIRDETŐINK: 

Február 2. Gyurkó József 
Február 9. Dr. Lassu Gábor 
Február 16. Kovács Donát 
Február 23. Lakatos Lilla 

 

PROGRAMSOROLÓ: 

Január 1. Évkezdő istentisztelet 
 
Január 5. Szövetségmegújító istentisztelet és 
úrvacsora  
 
Január 6. Folytatódik a tanév a Schola Europa 
Gimnáziumban 
 
Január 5-12. Aliansz Imahét 
 
Január 19-26. Ökumenikus Imahét 
 
Január 26. Keresztény-Zsidó Imaóra a Szt. Te-
réz templomban (17h) 
 
Január 31.—február 2. Téli MIX tábor Óbudán 
 
Február 8. Országos Protestáns Roma 
Csendesnap Debrecenben  
 
Február 27-29. Piliscsabai elöljárói konferencia 
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Megszólítottak 
Elohim (Jahve) azaz Isten éves jeligénkben nem saját 
népéhez, hanem a legyőzött nemzetekhez beszél és arra 
bíztatja őket, hogy tartózkodjanak az Ő népe elpusztítá-
sának hiábavaló törekvéseitől. Isten felajánlja a 
népeknek, hogy ismerjék el Őt igaz Istenként, aki nyil-
vánvalóvá teszi abszolút fölényét. A háborúnak vége, 
annak heves lángja véghezvitte a pusztítást. Most, a csa-
tatéren járva és látva a következményeket, Isten felszó-
lítja a harcoló feleket az „elcsendesedésre”, és az Ő 
hatalmasságának az elfogadására. Éves jeligénk ezért 
egy szerepcserére való felszólítás: Engedjük el, amihez 
ragaszkodunk, engedjük az Urat magunk elé és úgy kö-
vessük Őt! 
 

46. zsoltár 
 

1A karmesternek: Kórah fiaié. Ének magas hangra.  
2Isten a mi oltalmunk és erősségünk,  

mindig biztos segítség a nyomorúságban.  
3Azért nem félünk, ha megindul is a föld,  

és hegyek omlanak a tenger mélyébe;  
4ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától 

megrendülnek a hegyek. (Szela.)  
 

5Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát,  
A Felségesnek szent hajlékait.  

6Isten van benne, nem inog meg,  
megsegíti Isten reggelre kelve.  

7Népek háborognak, országok inognak, ha az ÚR 
mennydörög, megretten a föld.  

8A Seregek URa velünk van,  
Jákób Istene a mi várunk.  

(Szela.)  
 

9Jöjjetek, lássátok az ÚR tetteit,  
aki bámulatos dolgokat művel a földön.  

10Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör ösz-
sze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el.  

11Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok 
az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld.  

12A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk. 
(Szela.)  

Tippek, ötletek, javaslatok 
az elmélyült igeolvasáshoz és 

imádsághoz 
 

Mielőtt kinyitnád a Bibliád,  
csendesedj el és imádkozz! 

 
Mennyei Atyám! Hálát adok neked ezért az újabb na-

pért a veled való Úton! Köszönöm, hogy csendet terem-

tesz körülöttem, hogy Rád tudjak figyelni! Kérlek, csen-

desítsd el szívem is, hogy meg is hallhassam a Te sza-

vad! Szólj hozzám, én Istenem, mert szomjazom Rád és 

útmutatásodra! Szólj, mert szolgád végre hallja szódat! 

Vezess, formálj, erősíts engem Igéd által! Ámen. 

Használj igeolvasási naplót: amikor elmélyülsz 

egy kiemelt igeszakaszban, másold ki magadnak, 

majd írd le kérdéseid, megértéseid. 

Lassan és forgass meg minden szót magadban!  

Engedd, hogy téged is megszólíthasson Isten!  

Isten csodálatosan munkálkodik. Hidd el, hogy Ő 

beszélő Isten, és hozzád is szólni akar! Hidd el, 

amit Isten neked is mond!  

�� 
„Tudom, Isten meghallgat minden szívből jövő röpke 
fohászt is, de nekem többre van szükségem a lelki békém 
megteremtéséhez, az élő és gyümölcsöt termő Istenkap-
csolat fenntartásához. Amikor egymás után kis korkülönb-
séggel megszülettek a gyermekeim, a megváltozott élet-
mód és az állandósult kialvatlanság ahhoz vezetett, hogy 
elmaradt a minőségi imádság az életemből. Hiába próbál-
tam ki többféle módszert, kerestem lopott öt perceket az 
imára, nem tudtam kikapcsolni az agyamból a hétköznap-
ok terhes valóságát. Még ha nem is aludtam el fél perc 
alatt, annyi időm sosem volt, hogy a belsőm elcsen-

desedjék, lenyugodjék, s meghallja a szív mélyén la-
kozó Isten szavát. Aztán egyszer csak azt vettem észre, 
hogy a kislányom rendszeres hajnali három órai ébredése 
után feltörő „Jaj, Istenem, én ezt már nem bírom tovább” 
sóhajból csodás, mély, egészen őszinte imádságok váltak. 
Soha korábban nem tapasztaltam meg úgy Isten sze-
retettel körülölelő, valóságos jelenlétét, mint azokon 
a sötét és csendes hajnalokon, amikor a lakásban 

mindenki aludt, csak mi ketten szemléltük egymást 
Istennel – néha szavak nélkül, és tudtuk, hogy körülöt-
tünk az Élet szuszog édesen. Szép lassan örömteli várako-
zás váltotta fel a hajnali ébredések terhét, tudtam, hogy 
amikor a feladataim végeztével a lányom ágya szélére ülök, 
Isten vár, hogy a lélek csendjében vigaszt nyújtson.” 
           (Rostási-Szabó Csilla) 
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ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2020 

 

„…Nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” ApCsel 28,2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Minden alkalom 18:00-kor kezdődik! 

 Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra! 

NAP HELYSZÍN IGEHIRDETŐ 

január 20. 
hétfő 

Római katolikus templom 

(Rózsafüzér Királynéja) 

Dr. Mészáros Kálmán 

(bapt.) 

Református gyülekezeti otthon 
(Nagyterem) 

8. ker. Gyulai Pál utca 9 

Varga Zoltán 

(rkat.) 

január 21. 
kedd 

Evangélikus templom 

7. ker. Városligeti fasor 17. 

  

Nagy Károly 

(rkat.) 

január 22.  
szerda 

Református templom 

(Baross téri) 

14. ker. Szabó József u. 16. 

Aradi György 

(ev.) 

Görög katolikus templom 

7. ker. Rózsák tere 10. 

Dr. Magyarkuti Gyuláné 

Tóth Katalin 

január 21.  
csütörtök 

Román ortodox kápolna 

7. ker. Holló utca 8. 
Kübler János 

(bapt.) 

január 24.  
péntek 

Baptista templom 

7. ker. Wesselényi utca 53. 

  

Karsay Eszter 

(ref.) 

  

január 25.  
szombat 

Római katolikus templom 

7. ker. Rózsák tere 8. 

  

Dr. Khaled A. László 

(met.) 

  

január 26. 
vasárnap 

Metodista imaház 

6. ker. Felső erdősor 5. 

  

Dr. Lakatos Péter 

(gkat.) 

  


